
Proposition AHIS Onlinehoppning Hösten 2022 

 

Tävlingsplats: Hemma 

Arrangör: Arabhästen i sporten, AHIS 

Grenledare Hoppning: Elin Ekelund Husborn 

Frågor skickas till Elin via WhatsApp 070-6178878 

Klädsel: Tävlingsklädsel enligt TR 

Anmälan sker till Elin via WhatsApp 070-6178878 

Ange Följande: 

Ryttarens Namn och Adress 

Hästens Namn, Ålder och Ras 

Hästens Ägare 

Klasser och höjder som önskas att rida 

Anmälan och film skickas in senast 1 november 

Betalning sker till AHIS bankgiro 5715-7174 eller Swish 1236348932 senast 1 november. 

Märk betalning med Ryttarens namn, Hästens namn, antal rundor och avsluta med H 

(hoppning) 

Ex. Namn Namnsson, Hästis, 2H 

Filmen skickas till Elin via WhatsApp 070-6178878 mellan 7 oktober och 1 november 

I början av filmen ska följande nämnas: 

Ryttarens Namn, Hästens Namn, Klass och Höjd samt Datumet som filmen filmas. 

Ryttaren ska nicka tydligt innan start samt efter målgång. 

Efter att ekipaget har avslutat sin ritt ska filmaren filma ett varv runt banan och alla hinder. 

Sedan ska det även filmas kontroll av bett/mungipor, nosgrimman, skänkellägen.  

Inga avbrott/klippningar får ske i filmen, utan den ska filmas i ett svep, och hela ekipaget ska 

vara synligt under hela ritten.  

Filmaren ska stå på markerad plats (se stjärnan i banskissen).  

Om filmen ej följer ovanstående krav eller är ej av tillräckligt god kvalitet, har vi rätt att välja 

att ej bedöma ritten. 

Klasser som erbjuds: 
Clear Round – Valfri Höjd från 20 cm 
100:- per höjd, vid godkänd ritt erhålls ekipaget en Clear Round-rosett 

Clear Round med Stilbedömning – 70cm, 80cm, 90cm  
150:- per ritt, Gemensam resultatlista för alla höjder där 1:a, 2:a, 3:dje prisrosetter delas ut till de 

ekipage med högst antal stilpoäng och minst antal fel. Samma ekipage får starta två olika höjder. 

Bedömning sker enligt Inverkansprotokoll. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banan består av hinder 1-6. Hindren placeras så likt banskissen som det går, färgen på 

hindren spelar ingen roll. Hinderstöden kan bytas mot sockerbitar/cavalettiblock vid behov 

och om det passar med hinderhöjden. Filmaren placerar sig vid stjärnan. 

 

Lycka till!       
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